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Despacho Presidente n.º 2020/35 

Conclusão do Curso de Licenciatura em Enfermagem – Ano letivo 2019/2020 

Considerando que, entre as medidas excecionais aprovadas no âmbito da vigência do estado de 

emergência, o n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, suspendeu as 

atividades letivas, não letivas e formativas com presença de estudantes em estabelecimentos de 

ensino superior, o que justificou a conversão do regime presencial das atividades letivas, noutras 

metodologias de ensino, nomeadamente em regime de ensino à distância;  

Considerando a Deliberação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), de 26 

de março de 2020, que explicita que “o encerramento das atividades presenciais nas instituições de 

ensino superior e a implementação do estado de emergência aconselha que sejam estimulados os 

processos de ensino-aprendizagem à distância, mantendo as atividades letivas através da interação 

por via digital entre estudantes e docentes” clarificando que “a A3ES compreende e estimula a 

utilização desses processos à distância durante o período de crise em que nos encontramos, 

chamando, no entanto, a atenção das instituições para que devem sempre ter em conta o número 1 

do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, onde se estabelece que «a ministração 

de ciclos de estudos à distância é admissível quando adequada aos respetivos objeto e objetivos» (e.g. 

estágios e/ou aulas laboratoriais)”; 

Considerando que, após o fim do estado de emergência, apesar de todos os esforços desenvolvidos 

pela ESEP com o objetivo de retomar os ensinos clínicos/estágios, vigorando o estado de calamidade, 

não foi possível obter a necessária autorização das instituições de saúde para essa retoma; 

Considerando que a OE propôs uma estratégia para a conclusão do CLE, pelos atuais finalistas, 

estratégia essa aprovada e validada, quanto à respetiva legalidade, quer pela A3ES, quer pelo 

Ministério da Ciência, tecnologia e ensino superior; 

Considerando a solução aprovada pelo Conselho Técnico-científico (CTC) para os ensinos clínicos dos 

estudantes finalistas do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), com vista a conclusão do curso 

no ano letivo 2019/2020, constante da ata n.º 21/2020, de 5 de junho; 

Considerando que a proposta aprovada, e notificada ao Presidente através de Nota Interna do CTC, 

radica na intenção de, a título absolutamente excecional, a componente “E”, das unidades curriculares 
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do 4.º ano do plano indicativo do CLE, ser cumprida integralmente com recurso à utilização da 

plataforma e4nursing; 

Considerando que a plataforma e4Nursing é uma ferramenta de ensino e aprendizagem de 

competências clínicas ancoradas na Ontologia de Enfermagem, que se relaciona com as competências 

do Enfermeiro de Cuidados Gerais aprovado pela OE, nomeadamente nos critérios de competência 

para o domínio: Prestação e gestão de cuidados; 

Considerando que a proposta apresentada não consubstancia uma alteração ao plano de estudos; 

Considerando que as medidas apresentadas, de natureza excecional, devem ser clarificadas no 

Suplemento ao Diploma dos estudantes que concluírem o Curso de Licenciatura em Enfermagem no 

ano letivo 2019/2020, garantindo que foram cumpridas, no mínimo, 1800 horas de Estágio nos 8 

semestres do curso; 

 

Decido, excecionalmente, como solução para a conclusão do CLE pelos estudantes em condições de 

concluir o curso no ano letivo 2019/2020, a seguinte estratégia: 

- Manter o cumprimento do plano de estudos do CLE publicado em Diário da República pelo Despacho 

nº 6901/2019 (2.ª série, n.º 147 de 2 de agosto) e registado pela DGES com o número: R/A -Ef 

143/2011/AL03 (data: 05/07/2019); 

- Cumprir a componente “E”, do segundo semestre do ano letivo 2019/2020, das unidades curriculares 

do 4.º ano do CLE, através de atividades letivas com recurso à utilização da plataforma e4nursing; 

- Incluir, no Suplemento ao diploma de todos os estudantes abrangidos pela referida solução, a 

seguinte anotação: “Foi adotada a estratégia de substituição de atividades letivas da modalidade de 

ensino Estágio (E) proposta pela Ordem dos Enfermeiros e validada pela Agência da avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES), garantindo que foram cumpridas, no mínimo, 1800 horas de Estágio nos 8 semestres do 

curso.”. 

 

Para conhecimento de toda a comunidade. 

 

Porto e ESEP, 26 de junho de 2020 

O Presidente, 

 
(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 


